Centerpartiet
i Halland

kallar
valda ombud till

ÅRSSTÄMMA

Lördagen den 1 april 2017 kl 9.30
Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro
Program:
09.00
Ombudsanmälan
09.30
Stämmans öppnande
09.45
Dagens gäst: Sofia Jarl:
		
”Nytt ledarskap för Sverige”
		Frågor till Sofia sker genom frågelåda,
		

inga frågor i plenisalen

11.00
12.00
13.00
15.30

Årsmötesförhandlingar
Lunch
Motionsbehandling
Avtackning och avslutning

OBS!

Vill Du äta lunch?
Då måste Du anmäla Dig senast den 27 mars
till halland@centerpartiet.se
eller 070-641 06 73
Kostnad för lunch och fika 100 kr kontant
eller swish 123 226 93 55

Centerkvinnornas
förbundsordförande
Sofia Jarl
gästar
distriktsstämman

Alla medlemmar i
Centerrörelsen
hälsas välkomna!
Henrik Oretorp
Distriktsordförande

100 ÅR I

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med
Centerpartiet i Halland 2017
VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR:
1.
2.

Stämman öppnande
Val av stämmopresidium
a) Stämmoordförande
b) Vice ordförande
c) Sekreterare och pressreferent
3. Val av två protokollsjusterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelsen
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Verksamhetsberättelse 2016
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Rapport från Centerkvinnorna
12. Rapport från CUF
13. Rapport från Studieförbundet Vuxenskolan
14. Rapport om Kyrkovalet
15. Beslut om ersättningar
a) Arvoden till presidiet:

Harald Lagerstedt, Varberg
Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka
Sven-Anders Svensson, Tvååker

att ordförande skall ersättas med
12 000 kr
att vice ordförande skall ersättas med
5 000 kr
att vid styrelsemöte och arbetsutskott
skall utgå arvoden med 300
kr/styrelsemöte. Utbetalas till
presidium, ledamöter och ersättare.

b) Reseersättningar:

Förslag till resepolicy:

att till styrelsen och av styrelsen
utsedda sektioners och arbetsgruppers
ledamöter utbetala reseersättningar
med motsvarande den skattefria
delen, f.n. 1.85/km.

Vid resor för Centerpartiets räkning bör man tänka på att Centerpartiet är ett parti som
sätter miljön i främsta rummet. Det återspeglas både i våra åsikter men inte minst i hur
vi agerar i vardagen. Därför är alltid förstahandsallternativet till din resa tåget, normalt i
andra klass. Men tänk på att alltid kolla efter vilken biljett som är billigast - ibland kan t
ex 1:a kl tåg vara billigare än 2:a kl, eller ett senare/tidigare tåg kan vara billigare.
Ur miljösynpunkt förordar vi att du i första hand åker tåg. Men i nödfall eller om
tidsvinsten motiverar kan det ibland vara försvarbart att flyga. Om flyg skulle vara
aktuellt, stäm av med ombudsmannen. Gäller det ett riksarrangemang skall en
avstämning göras med ansvarig på riksorganisationen innan en flygresa bokas.
c) Traktamenten:

att till ombud vid riksstämmor,
förtroenderådsledamöter, deltagare vid
centrala och regionala kurser,
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konferenser och liknande utbetalas i
de fall ingen annan betalar kost och
logi med 210 kr för dag och natt till
anvisat logi.
16. Beslut om antalet ledamöter och
ersättare i distriktsstyrelsen:

att distriktsstyrelsen skall bestå av
11 ordinarie ledamöter och inga
ersättare i distriktsstyrelsen.

17. Val av distriktsordförande:

Henrik Oretorp, Getinge (omval)

18. Val av vice ordförande:

Karin Åkesson, Långaryd (omval)
Christofer Bergenblock, Träslövsläge
(omval)

19. Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen: Anna-Karin Gustavsson, Tvååker
(omval)
Anna Roos, Långaryd (omval)
Jenny Axelsson, Simlångsdalen
(omval)
Tore Holmefalk, Glommen (omval)
Gudrun Pettersson, Våxtorp (omval)
Molly Malmborg, Halmstad (omval)
Malin Forsberg, Halmstad (nyval)
Ann-Sophie Cordes, Steninge (nyval)
Anders Eriksson, Kungsbacka (nyval)
20. Val av revisorer och ersättare:

Erling Andersson, Tvååker (omval)
Jan Johansson, Falkenberg (omval)
/Hans Johansson, Kungsbacka/(omval)

21. Ledamöter och ersättare i Förtroenderådet
Ordinarie:
Ersättare:
22. Val av representant i CK distriktsstyrelse:

Henrik Oretorp. Getinge (omval)
Karin Åkesson, Långaryd (nyval)
Ann-Sophie Cordes, Steninge (nyval)
Malin Forsberg, Halmstad (nyval)
Gudrun Pettersson, Våxtorp

23. Val av representant i CUF:s distriktsstyrelse: Jenny Axelsson, Halmstad
24. Fastställande av antal ombud till nomineringsstämman den 25 november 2017 och
2018 års distriktsstämma (förslag 200)
25. Val av 11 partistämmoombud samt 11 ersättare:
Ordinarie:
Henrik Oretorp, Getinge
Anna Roos, Långaryd
Christofer Bergenblock, Träslävsläge
Henrik Arnesson, Kungsbacka
Ann-Sophie Cordes, Steninge (CK)
Malin Forsberg, Halmstad (CUF)
Christian Persson, Varberg
Jenny Axelsson, Simlångsdalen
Tore Holmefalk, Glommen
Gudrun Pettersson, Våxtorp
Maria Larsson, Ullared
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Ersättare kallas in i nämnd ordning:

1. Victor Rundqvist, Halmstad
2. Jan-Erik Lind, Kungsbacka
3. Majvor Persson, Laholm
4. Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka
5. Shlomo Gavie, Årstad
6. Anna-Karin Gustavsson, Långås
7. Emilia Lindgren, Varberg CUF
8. Daniel Boman, Falkenberg (CUF)
9. Stig Agnåker, Falkenberg
10. Karin Åkesson, Långaryd
11. Erling Cronqvist, Knäred

26. Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2018:
Shlomo Gavie, Årstad
Anette Ivarsson, Krogsered
Sven-Anders Svensson, Tvååker
Helen Andersson, Grimmared
Monica Hansson, Årstad (CK)
Kerstin Angel, Heberg (CK)
Göran Karlsson, Väröbacka
Eva Persson, Åsa
Majvor Persson, Laholm
Emilia Lindgren, Varberg (CUF)
27. Val av ledamot till Studieförbundet
Vuxenskolans avdelningsstyrelse 2017:
28. Val av ombud och ersättare till
Bygdegårdarnas distriktsstämma 2017:

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Fastställande av Hallands Arbetsordning
Motionsbehandling
Redovisning av medlemsinitiativ
Verksamhetsplan 2017 (anmälan)
Val av valberedning
Uttalande
Övriga frågor
Avtackningar
Stämmoavslutning

Tore Holmefalk, Glommen
Inger Karlsson, Ullared
/Majvor Persson, Laholm/
Göran Karlsson, Väröbacka
/Maria Tagesson, Getinge/

Följande personer har ingått i Valberedningen:
Ordförande och Falkenberg:
Agneta Åkerberg, Heberg
Centerkvinnornas repr.
Ann-Christine Gustavsson, Våxtorp
CUF:s repr.
Daniel Boman, Falkenberg
Kungsbackas repr.
Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka
Varbergs repr.
Ulrika Rylin, Tvååker
Hyltes repr
Bo Eriksson, Långaryd
Laholms repr.
Kent-Arne Andersson, Laholm
Halmstads repr.
Jimmie Tschander, Halmstad
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
- Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse
för verksamhetsåret 2016 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Distriktsordförande:
v. ordförande:
v. ordförande:
Ordinarie:

Henrik Oretorp, Getinge
Karin Åkesson, Långaryd
Christofer Bergenblock, Träslövsläge
Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp
Jenny Axelsson, Simlångsdalen
Tore Holmefalk, Glommen
Heinrich Kaufmann, Fjärås
Gudrun Pettersson, Våxtorp
Anna Roos, Långaryd
Majvor Persson, Laholm
Molly Malmborg, Halmstad

Sekreterare:

Ann-Margret Kristensson, Falkenberg

Kassör:

Birgit Numell, Getinge

Adjungerade ledamöter:

Stefan Bengtsson, Skällinge
Mari-Louise Wernersson, Falkenberg
Ola Johansson, Kungsbacka
Camilla W Heurén, Harplinge

Revisorer:

Styrelsens Arbetsutskott
Ordförande:
v. ordförande:
v. ordförande:

Jan Johansson, Falkenberg
Erling Andersson, Tvååker
/Hans Johansson, Frillesås/
Henrik Oretorp, Getinge
Karin Åkesson, Långaryd
Christofer Bergenblock, Träslövsläge
Majvor Persson, Laholm (CK)
Molly Malmborg, Halmstad (CUF)

REPRESENTATION
Riksdagsledamot

Ola Johansson, Kungsbacka

Ersättare:

Jenny Axelsson, Simlångsdalen

Centerpartiets förtroenderåd:

Henrik Oretorp, Getinge
Majvor Persson, Laholm
Molly Malmborg, Halmstad

Ersättare:
Centerpartiets partistyrelse och
verkställande utskottet

1 Christofer Bergenblock, Träslävsläge
2 Ewy Henriksson, Kvibille
3 Malin Forsberg, Halmstad
Mari-Louise Wernersson, Falkenberg
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Valberedning
Centerpartiet/Falkenberg, ordförande

Agneta Åkerberg, Heberg

Centerkvinnorna

Ann-Christin Gustavsson, Våxtorp

CUF

Daniel Boman Ivarsson, Falkenberg

Kungsbacka

Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka

Varberg

Ulrika Rylin, Varberg

Falkenberg

Agneta Åkerberg, Heberg

Hylte

Bo Eriksson, Långaryd

Halmstad

Jimmie Tschander, Halmstad

Laholm

Kent-Arne Andersson, Laholm

Representanter i Centerkvinnornas styrelse: Heinrich Kaufmann, Fjärås
Representanter i CUF:s styrelse:

Jenny Axelsson, Simlångsdalen

Representant i Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse:
Helen Andersson, Grimmared
STÄMMOR, SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIGA KONFERENSER
Årsstämman
Dagens gäst var europaparlamentariker Fredrik Federley. Fredrik gav stämmodeltagarna
sin bild av läget i Europa, där EU på senare tid på olika sätt satts under en stark press.
Så har Europa inte helt hämtat sig från finanskrisen ännu, samtidigt som kriget i Syrien
och den allmänna oron och fattigdomen i delar av Afrika samt till exempel Afghanistan
har skapat en flyktingvåg av proportioner som inte setts sedan andra världskrigets
dagar. Till detta ska också läggas de starkt konservativa krafterna som vinner mark på
flera håll i Europa. Fredrik nämner som exempel Polen, Frankrike, Spanien och Ungern
där politiken på senare år vridits starkt åt höger vilket påverkar hela Europa.
Fredrik avslutar med att påminna oss om att det finns plats för ett stort och starkt
Centerparti både på den nationella arenan som inom EU. Som exempel nämner han här
framgångarna vid klimatförhandlingarna i Paris i dec 2015. EU är en viktig arena att
verka på så att alla de goda lokala initiativ som tas för en bättre miljö kan få spridning
även utanför Halland. Europa är den enda arena som fungerar för att arbeta med globala
miljöfrågor. En sådan viktig fråga för framtiden är att bekämpa användningen av
antibiotika. ”Om vi i Sverige har beslutat att inte använda oss av antibiotika i
grisuppfödningen hjälper det inte mycket om resten av Europa gör det. Även frågan om
en levande landsbygd liksom växtförädling med hjälp av GMO kräver ett starkt
Centerparti för framtiden.
Efter anförandet med tillhörande frågestund vidtog ett framtidsinriktat grupparbete.
Motionsbehandling
Distriktsstämman behandlade 2 motioner
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Uttalande:
Uttalande med anledning av Indelningskommitténs förslag. Av uttalandet framgår att
Centerpartiet tycker det är bra att Sverige regionaliseras men att också makten
decentraliseras från staten till regionerna. Av uttalandet framgår också att Centerpartiet
anser att Halland behöver ha ett större inflytande över en rad områden, såsom
arbetsmarknads-, högskole-, yrkeshögskole- och landsbygdspolitiken. Centerpartiet
kommer konsekvent, inom alla områden och på alla nivåer, att verka för decentralisering
av beslut så att människor kan öka makten över sina liv.
Nomineringskommitté till region och riksdagslistan
Ordförande: Kristin Oretorp, Getinge
Kungsbacka:
Maria Andersson, Kungsbacka
Varberg:
Göran Karlsson, Väröbacka
Falkenberg: Per Johansson, Falkenberg
Halmstad:
Jimmie Tschander, Halmstad
Hylte:
Karl-Anders Thorsson, Långaryd
Laholm:
Lena Olofsdotter, Laholm
CK:
Monica Hansson, Årstad
CUF:
Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka
Distriktsstyrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft 7 protokollförda sammanträden.
AU-sammanträden
Arbetsutskottet har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Distriktsstyrelsens arbete
Distriktsstyrelsens arbete har under året koncentrerat sig på att genomföra de strategier
vi tagit fram, tagit fram en politisk strategi, tillsatt en rad arbetsgrupper i samarbete med
regiongruppen. Distriktsstyrelsen har också sett till att ha god framförhållning för att
förbereda sig inför valrörelsen genom att besluta om valplan och valtidsplan. Under året
har distriktsstyrelsen också tillsatt valkommitte- och valmanifestgrupp samt slagit fast
hur vår valorganisation kommer vara bemannad.
Nyårsträff
Lördagen den 9 januari genomfördes vår traditionella Nyårsträff i Vinbergs
församlingshem. Dagens gäst var Kerstin Lundgren, riksdagsledamot och utrikespolitiska
talesperson som pratade om Värld i förändring.
Vi fick även de senaste nyheterna från vår egen riksdagsledamot Ola Johansson, MariLouise Wernersson, verkställande utskottet och Stefan Bengtsson, regionråd.
75 deltagare
Internationella kvinnodagen
Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Centerkvinnorna och Centerpartiet
har som tradition att uppmärksamma en kvinnlig företagare med blommor, diplom och
tårta. 2016 gick tårta och diplom till Skärshults camping i Hylte kommun.
Expeditionen
Distriktsexpeditionen finns i Studieförbundet Vuxenskolan lokaler på Möllegatan 11 i
Falkenberg. Birgit Numell är timanställd med ansvar för ekonomin och medlemsregistret.
Ann-Margret har arbetat 15 % för Falkenbergskretsen och 80 % för Centerkvinnorna och
Centerpartiet.
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ORGANISATIONEN
Medlemsantalet i kretsar och
distrikt
2015
C
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Hylte
Halmstad
Laholm
Distriktet

224
377
415
111
316
267
1710

2016

CK CUF
114
154
149
41
109
75
642 107

C

CK CUF

209
353
386
106
310
249

109
150
135
31
99
63

1613

587

59

CS i Halland har 12 medlemmar.
56 nya medlemmar har skrivits in i Halland under 2016.

DELTAGARE VID CENTRALA OCH REGIONALA KONFERENSER
Krets-, distriktsordförande och ombudsmannakonferens den 21-22 maj i Solna
Henrik Oretorp, Getinge
Ann-Margret Kristensson, Falkenberg
Förtroenderåd 23 september

Henrik Oretorp
Majvor Persson
Molly Malmborg

Ombudsmannakonferens 17 november
Stockholm

Ann-Margret Kristensson

Distriktsordförandekonferens 18 november
Stockholm

Henrik Oretorp

Ombud till Studieförbundet Vuxenskolan avdelningsstämma 2016:
Heinrich Kaufmann, Fjärås
Stefan Stenberg, Stråvalla
Ann-Margret Kristensson, Falkenberg
Henrik Andersson, Holm
Tore Holmefalk, Glommen
Erik Karlsson, Torup
Fredrik Lindqvist, Hishult
Gunnel Nilsson, Laholm (CK)
Siv Nyman, Falkenberg (CK)
Molly Malmborg, Halmstad (CUF)
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REGIONGRUPPEN

Kristina Karlsson, Gällinge
Stefan Bengtsson, Skällinge
Sven-Anders Svensson, Tvååker
Ingemar Johansson, Okome
Lena Carlbom, Falkenberg
Lovisa Ljungberg, Haverdal
Christian Lidén, Halmstad

I början av året tillsatte regeringen en Indelningskommitté med uppdrag att lämna
förslag på en regional indelning i Sverige med väsentligt färre län och landsting. Halland
enades om att det bästa för invånarna i Halland är att Halland fortsätter att vara en egen
region. De politiska partierna, kommunerna och Region Halland stod gemensamt för
denna ståndpunkt. Indelningskommitténs första förslag innebar att Halland, Västra
Götaland och Värmland skulle bilda en region. Halland argumenterade aktivt för att
fokusera på resultat, uppdrag och nytta med den regionala indelningen. Vi kunde också
visa att goda resultat inte har någonting med regionens storlek att göra. Det handlar mer
om geografiskt läge och ledarskap. Halland drev motståndet mot att tvinga in regioner i
storregioner och under året ökade motståndet i övriga landet och många av våra frågor
fick inga svar från Indelningskommittén, SKL och regeringen. Under hösten meddelade
civilminister Ardalan Shekarabi att det inte kommer att bli något förslag om ändrad
regional indelning för landsting och regioner eftersom det inte fanns tillräckligt stöd för
reformen.
Region Halland har under året antagit en Hälso- och sjukvårdsstrategi, ny Kulturplan och
nytt Trafikförsörjningsprogram. Mycket av Region Hallands verksamhet har handlat om
genomförandet av Framtidsarbetet (tidigare Åtgärdsarbetet) som syftar till att få vården
att bättre agera utifrån patientens flöde genom vårdsystemet, att rätt kompetens gör
rätt saker på rätt plats och att dämpa kostnadsökningstakten och därmed uppnå en
ekonomi i balans. Centerpartiets fokus utgår från närhet och trygghet för invånarna,
tydlig miljöprofil och förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela Halland. Närodlad
politik i Halland.
Regiongruppen har haft 10 gruppmöten under året. Gruppmötena har främst varit på SV
i Falkenberg och Regionens Hus i Halmstad. Vid tre av mötena har gruppen gjort
studiebesök. I april gjordes ett besök hos Coompanion och Nyföretagarcentrum i
Falkenberg där Ulrika Rylin informerade om de olika verksamheterna, samt om Lokalt
Ledd Utveckling i Halland. I juni besöktes Hallands sjukhus i Varberg där nya
sjukhuschefen Martin Engström informerade om verksamheten. Dessutom besöktes de
nybyggda lokalerna för dialysen. På sommargruppmötet i augusti gjordes ett studiebesök
hos Maria Åkerberg i Frillesås. Ett expansivt företag inom hudvård. Efter det besöket åt
gruppen en sommarbuffé hemma hos Christer Samuelsson. Gruppen har haft besök av tf
Hälso- och sjukvårdsdirektör Emma Pihl, konsulterna från Health Navigator som arbetat
med Hälso- och sjukvårdsstrategin samt HR-direktör Cristine Karlsson angående
kompetensförsörjningsarbetet. På gruppmötena har vi i normalfallet varit 12-15
deltagare.

UTBILDNINGSSEKTIONEN
Sammankallande:

Tore Holmefalk, Falkenberg
Henrik Andersson, Halmstad
Sven-Anders Svensson, Tvååker
Heinrich Kaufmann. Kungsbacka
Monica Hansson, CK repr.
Gunvor Abrahamsson, SV repr.

Totalt har det genomförts 41 utbildningar och föreläsningar med totalt 571
deltagare i Centerpartiet och Centerkvinnorna under 2016 i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
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Strategisk planering
I samtliga kretsar och Centerkvinnorna har det genomförts Strategisk planering
med Ulrika Johansson och Gunvor Abrahamsson där det togs fram vilka frågor som
ska prioriteras i valrörelsen som ett underlag att arbeta vidare med.
Centerkvinnorna har gått vidare med en arbetsgrupp i studiecirkelform för tre olika
frågor.
Kommunikation
I ämnet kommunikation har det genomförts utbildning i Sociala medier-Digitala
verktyg, Digitala mötesplatser, Skrivarverkstad och Bilda opinion som förutom
detta även tog upp traditionella medier.
Regionala frågor
Som ett led i transparens mellan region och kommunala frågor hade Stefan
Bengtsson två utbildningskvällar, en i Varberg och en i Halmstad.
Valberedningar
Valberedningarna erbjöds en helkväll med inspiration, praktiska tips och idéer för
nytänkande i valberedningens arbete.
Centerpartiets politik
Närodlad politik kallas den utbildning som är ett första steg in i Centerpartiets
politik. Den genomfördes i oktober med Jenny Axelsson som ledare.
Miljö
På nyårsträffen föreläste Kerstin Lundgren med rubriken
Värld i förändring – Hållbart?
Inom miljö har det också genomförts föreläsningar om vatten och vattenrening och
miljövänliga skönhetsprodukter. Miljögrupp rullar på i Laholms krets.
Centerkvinnorna har startat tre studiecirklar med Landsbygdsutveckling, Matnärodlat och giftfri och Miljö.
Gruppmöten
I de flesta kretsarna och i regionen har man nu använt studiecirkelformen för sina
gruppmöten och medlemsmöten. Vi kallar dem Kommunala/Regionala
utvecklingsfrågor.
Kvinnokraft visades genom en minimässa i Kungsbacka med 150 deltagare.
Ljusstöpning och Lev väl och må bra är ytterligare ämnen som CK genomfört.

KYRKOPOLITISKA SEKTIONEN
Ordförande:

Ulla Rickardsson
Anna-Lena Emilsson, Laholm
Bertil Gustavsson, Laholm
Camilla Widepalm Heurén, Harplinge
Ewy Henriksson, Kvibille
Lars-Erik Karlsson, Väröbacka
Helene Andersson, Tvååker
Gudrun Andersson, Fjärås
Gunilla Franzén, Kungsbacka

Arbetet under 2016 kan sammanfattas med förberedelse inför valet 2017.
Vi har haft 6 träffar under året. Gunilla Franzen och Ulla Rickardsson medverkade på
Centerpartiets distriktsstämma med info om det kommande valet.
Vi har, genom Hallandsbygd, uppmanat medlemmar att förnominera kandidater till stift
och kyrkomöte. I senare skede uppmanades medlemmarna att utifrån förnomineringar
sända in förslag, senast 31 december, på de 5 namn man ville se som Centerpartiets
repr till stift resp kyrkomöte.
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Kyrkopolitiskt program har utarbetats till stift i samarbete med övriga centerdistrikt i
stiftet.
Gruppen tog initiativ till att inbjuda Kyrkomötets ordförande Karin Perers till partiets
nyårsträff. Det blev också distriktets beslut.
Diskussioner har förts inför kommande biskopsval.
Camilla Widepalm Heurén har representerat kyrkopolitiska sektionen i centerpartiets
distriktsstyrelse och Gunilla Franzen har varit sammanhållande för distrikten inom stiftet.
SLUTORD
Vilket år Centerpartiet har haft bakom sig. Opinionssiffrorna går ständigt upp och många
nya människor visar stort intresse och stort förtroende för oss. Glädjande är att vi får nu
många nya medlemmar, vilket skapar goda förutsättningar för att genomföra en mycket
bra valrörelse. Året vi nu går in i kommer därför prioriterar utbildning för kandidater och
valarbetare samt förfina och fördjupa valstrategierna.

Henrik Oretorp

Karin Åkesson

Christofer Bergenblock

Jenny Axelsson

Anna-Karin Gustavsson

Gudrun Pettersson

Tore Holmefalk

Anna Roos

Majvor Persson

Heinrich Kaufmann

Molly Malmborg
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Verksamhetsplan för Centerpartiet i Halland 2017
Inledning
Det är med stort självförtroende och optimism, som vi går in i verksamhetsåret 2017.
Opinionssiffrorna ser bra ut och partiet uppfattas politiskt som ett parti som står för ett
nytt ledarskap.
Vi tar ytterligare ett närodlat steg närmare valframgång. Under året ska vi nu förbereda
oss maximalt för nästa val. Där en valframgång i kyrkovalet blir ett viktigt avstamp inför
det stora valet 2018.
Årsstämma
Centerpartiets årsstämma är bokad till lördagen den 1 april. Dagens gäst är
Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl. 2017 är det motionsstämma, kom ihåg
att skicka in motionerna senast den 10 februari till halland@centerpartiet.se
Alla medlemmar är välkomna! Personlig kallelse går till alla valda ombud.
Nominering och Nomineringsstämma
Förnominering till kommun-, region- och riksdagslistorna kommer att äga rum under
våren 2017. Provval kommer att genomföras i medlemstidningen Hallandsbygden och på
webben.
Ett Valmanifest kommer att arbetas fram under 2017 och antas på nomineringsstämman.
Nomineringsstämma för region och riksdagsvalet äger rum den 25 november.
Hallandsbygden
Vår medlemstidning Hallandsbygden kommer under 2017 vara en stor tillgång när det
gäller nomineringar och provval. Det blir som tidigare 2 sidor från varje kommun = 12
kretssidor + 6 distriktssidor och 2 centerkvinnosidor. Agneta Åkerberg är ansvarig för
Hallandsbygdens utgivning. Vår medlemstidning är en tillgång där vi kan annonsera om
vad som hänt och vad som kommer att hända under den närmaste tiden.
Utgivningsplan 2017: Nr 1 manusstopp 23/2, utg. 17/3, nr 2 manusstopp 18/4, utg. 12/5
förnominering, nr 3 manusstopp 22/6, utg. 25/8, provval, nr 4 manusstopp 12/10, utg.
3/11.
Hallandsdistriktets 100-års jubileum
Hallandsdistriktet bildades den 17 december 1917 under namnet Hallands
valkretsförbund av Jordbrukarnas Riksförbund. 100-års jubileumet kommer att
genomsyra hela 2017 och avslutas med en stor fest lördagen den 16 december.
Kyrkopolitiska arbetet och Kyrkoval 2017
Kyrkovalet den 17 september präglar hela verksamhetsåret 2017. Planering och uppstart
har inletts under innevarande år, 2016.
Vi inleder verksamhetsåret med att Kyrkomötets ordförande, centerpartisten Karin Perers
gästar nyårsträffen. Då anslås planen för året och befäster förslag till valprogram.
Fastställande av listor till stiftsfullmäktige och kyrkomöte görs av valda ombud på
gemensam nomineringsstämma den 25 mars.
Den 11 mars inbjuds förtroendevalda, allmänheten och övriga intresserade till en
tematräff i Varbergs församlingshem. Gästföreläsare blir biskop emeritus Esbjörn
Hagberg som kommer att tala om” Livsfrågor och existensiella frågor.” Jerker Alsterlund
präst och centerledamot i Kyrkomötet talar om ” Förnyelse och nytänkande”.
Diskussionerna mellan förtroendevalda kring de dagsaktuella kyrkopolitiska frågorna
samt förberedelse för kommande valrörelse i Halland.
Den 19 maj anordnas en riksvalkickoff i Stockholm för toppkandidater till stift och
kyrkomöte
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I juni planeras en valkickoff för Centerpartiets kandidater till stift och kyrkomöteslistorna
i Göteborgs stift. Sektionen inspirerar även kretsarna att anordna mötesplatser för att
synliggöra kyrkovalet lokalt.
Närmare valet kommer torgmöten, utskick, personliga möten, debatt artiklar att
genomföras. Samverkan sker också med riks och distrikt gällande kampanjer och
röstmålsarbete.
17 september - Valdag
Efter valrörelsen summeras utfallet, utvärdering genomförs och förslag till förbättringar
överlämnas till distriktsstyrelsen.
Förtroendevalda i regionens arbete
På regiongruppens möten diskuteras och informeras om aktuella frågor och
ställningstagande inom Region Halland. Några gånger per termin besöks verksamheter
inom Region Halland och ibland kommer företrädare för verksamheten och föredrar
ärenden för gruppen. Alla intresserade medlemmar är välkomna på mötena. Kallelse sker
vanligtvis via mail någon vecka före mötet. För att komma med på sändlistan kontakta
gruppledare Stefan Bengtsson; stefan.bengtsson@centerpartiet.se eller 070-202 60 15
Under mandatperioden 2015-2018 är regiongruppens uppdrag att verka för att
Centerpartiets regionprogram från valet 2014 i så stor utsträckning som möjligt
genomförs. Särskilt arbetar vi för att utveckling och tillväxt ska ske i hela Halland. Miljö,
energi och livsmedel är också områden som har hög prioritet. Regionfrågan är åter
aktuell nationellt och frågan om storregioner. Att hela Sverige regionaliseras är bra och
Centerpartiet arbetar mycket bestämt för att hålla Halland helt som en egen region.
Regiongruppmötena för 2017 8/2, 2/3, 22/3, 5/4, 18/5, 21/6, 10/8, 30/8, 21/9, 18/10
och 16/11.
Utbildningar
Enligt utbildningsplanen så kommer dessa utbildningar ske under 2017. 2017 kommer att
vara ett utbildningsår, likt 2016.
C ledarskapet del 1 kommer genomföras i februari. Målgrupp är
medlemmar, ledare och förtroendevalda
Kandidatutbildning i april där vi rustar toppkandidaterna för valarbetet
Utbildning i Centerpartiets Media-generatorn i maj
Valberedningsutbildning hösten
Valledarutbildning i oktober
Politisk spetsutbildning/kandidatkickoff i november
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Verksamhetsinriktning
År 2017 - Spirar och säljer
2017 är ett kandidatår då vi utbildar och stärker våra kandidater till riks- och regionvalet.
Ett valmanifest kommer att antas på nomineringsstämman i november 2017.
Distriktet kommer att genomföra en nomineringsstämma i oktober/november för regionoch riksdagslistan/listorna.
Under 2017 ska vi genomföra utbildningar inom Spetsutbildning/kandidatkickoff,
Kandidatutbildning, Valledarutbildning
År 2018 – Skörda och spurtar
Under 2018 är det fokus på det utåtriktade arbetet och kampanjorganisationen är igång
för fullt.
Under 2018 ska utbildningar bara hållas efter valet och inom Valutvärdering.
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Kalendarium 2017
Januari
14
Nyårsträff
16
Regiongrupp
26
Distriktsstyrelse
1-31
Centerpartiets avdelningsårsmöten
Riksorganisationens aktiviteter
---------------------------------------------------------------Februari
8
Regiongrupp
10
Sista dagen för inlämnande av motioner till distriktet
15
Sista datum för Kommunkretsarnas årsmöten
23
Manusstopp Hallandsbygden nr 1
Riksorganisationens aktiviteter
3-4
Kommundagar i Göteborg
---------------------------------------------------------------Mars
1
Kretsordförandeträff
2
Regiongrupp
2
Distriktsstyrelse
8
Internationella kvinnodagen
12
Centerkvinnornas distriktsstämma
17
Utgivning av Hallandsbygden nr 1
22
Regiongrupp
Riksorganisationens aktiviteter
------------------------------------------------------------April
1
Partiets årsstämma
1
Konstituerande DS-sammanträde
2
Regiongrupp
18
Manusstopp Hallandsbygden nr 2, förnominering riksdag och region
27
Distriktsstyrelse
Riksorganisationens aktiviteter
22-23
Nationell konferens ”Valvinst 2018”
--------------------------------------------------------------Maj
12
Utg. Hallandsbygden nr 2, förnominering
18
Regiongrupp
Kretsordförandeträff
Riksorganisationens aktiviteter
-------------------------------------------------------------------------------Juni
5
Miljödag
7
Distriktsstyrelse
21
Regiongrupp
22
Manusstopp Hallandsbygden nr 3, provval
Riksorganisationens aktiviteter
------------------------------------------------------------------Juli
Riksorganisationens aktiviteter
2-9
Almedalen, Gotland
4
Centerpartiets dag i Almedalen
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------------------------------------------------------------------------------Augusti
10
Regiongrupp (sommargruppmöte)
25
Utgivning Hallandsbygden nr 3, provval
30
Distriktsstyrelse
30
Regiongrupp
Riksorganisationens aktiviteter
---------------------------------------------------------------September
Kretsordförandeträff
17
Valdag Kyrkoval
21
Regiongrupp
Riksorganisationens aktiviteter
28-sept.-1 okt. Partistämma i Malmö
---------------------------------------------------------------Oktober
12
Distriktsstyrelse
12
Manusstopp Hallandsbygden nr 4, annonser nomineringsstämmorna
18
Regiongrupp
Riksorganisationens aktiviteter
---------------------------------------------------------------November
3
Utgivning Hallandsbygden nr 4
16
Regiongrupp
Kretsordförandeträff
25
Nomineringsstämma
29
Distriktsstyrelse
Riksorganisationens aktiviteter
16
Ombudsmannakonferens
17
Distriktsordförandekonferens
---------------------------------------------------------------December
Årsmötesmaterial till avdelningarna
16
Hallandsdistriktets 100-års jubileum
Riksorganisationens aktiviteter

18

Protokoll fört vid möte med valberedning inför Centerpartiet Distrikt
Hallands stämma april 2017
Måndag 6 mars 2017
Plats SV Falkenberg, Mölle kl. 18
Närvarande: Agneta Åkerberg, Jimmie Tschander, Ulrika Rylin, Inga-Lill
Bengtsson, Ann-Christine Gustavsson och Daniel Boman Ivarsson.
Meddelat förhinder: Kent Arne Andersson.
§1
Öppnande
Agneta förklarar mötet för öppnat.
§2
Val av ordförande och sekreterare
Beslutar välja Agneta Åkerberg till ordförande och sekreterare.
§3
Val av justerare
Beslutar välja Jimmie Tschander att justera protokollet.
§4
Godkännande av dagordning
Beslutar godkänna dagordningen.
§5
Avsägelser
Mötet menar att detta med avsägelser känns förlegat. Alla platser står till förfogande.
Det är en princip vi bör förmedla för att ge nya presumtiva kandidater utrymme att
engagera sig även om ingen tidigare ledamot avsäger sig ”sin plats”.
I år har Heinrich Kaufmann, Fjärås meddelat att han inte står till förfogande för nya
uppdrag.
§6 Reflektion tidigare möten, enkäter mm.
Valberedningen började sitt arbete i september 2016. Anteckningar finns från tidigare
möten på Centerexpeditionen. Vi vill påpeka att enkäterna, vilka behandlats som
konfidentiellt material och inte spridits utanför gruppen eller via mejl, har varit till hjälp
för vårt arbete.
§7 Presidium vid årsstämman den 1 april
Beslutar föreslå att presidiet består av …
a. Stämmoordförande - Harald Lagerstedt
b. Vice ordförande - Eva Pehrsson Karlsson
c. Sekreterare – Sven Anders Svensson
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§8
Arvode, traktamente och reseersättning
Beslutar föreslå oförändrat arvode, traktamente och reseersättning samt principer därför.
o Till styrelsens ordförande på 12 000 kr
o Till de båda vice ordförandena arvode om vardera 5 000 kr
o Vid styrelsemöte och vid arbetsutskottens möte utgår arvode med 300
kr/möte. Utbetalas till presidium, samtliga ledamöter och ersättare.
o Till styrelsen och av styrelsen adjungerade ledamöter, samt sektioners och
arbetsgruppers ledamöter utbetala reseersättningar med motsvarande den
skattefria delen, d.v.s. i dagsläget 1,85 kr/km.
o Resepolicy: Centerpartiet är ett parti som sätter miljön i främsta rummet.
Det återspeglas både i våra åsikter och hur vi agerar i vardagen. Därför är
alltid förstahandsalternativet till resa tåg. I speciella fall, eller om tidsvinsten
motiverar, kan det vara försvarbart att flyga. Om flyg skulle vara aktuellt,
stäm av med ombudsmannen. Gäller det ett riksarrangemang skall en
avstämning göras med ansvarig på riksorganisationen innan en flygresa
bokas.
o Till ombud vid riksstämmor, förtroenderådsledamöter, deltagare vid centrala
och regionala kurser, konferenser och liknande utbetalas i de fall ingen annan
betalar kost och logi med 210 kr för dag och natt till anvisat logi.
§9
Antal ledamöter i distriktsstyrelsen
Beslutar föreslå att antalet i distriktsstyrelsen skall vara 12 inkl. ordföranden.
§ 10
Val av distriktsordförande
Beslutar föreslå omval av Henrik Oretorp, Getinge till distriktsordförande.
§ 11
Val av vice ordförande
Beslutar föreslå omval av Christofer Bergenblock, Träslövsläge och Karin Åkesson,
Långaryd till vice ordföranden.
§ 12
Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
Beslutar föreslå omval av följande ledamöter till distriktsstyrelsen …
o Anna-Karin Gustavsson, Tvååker
o
Jenny Axelsson, Halmstad
o Tore Holmefalk, Glommen
o Gudrun Pettersson, Våxtorp
o Anna Roos, Långaryd
o Molly Malmborg, Halmstad
Beslutar föreslå nyval av följande ledamöter till distriktsstyrelsen …
o Malin Forsberg, CUF
o Ann-Sophie Cordes, Steninge, CK
o Anders Eriksson, Kungsbacka
§ 13
Val av revisorer och ersättare
Beslutar föreslå omval av revisorer och ersättare …
Ordinarie:
o Jan Johansson, Falkenberg
o Erling Andersson, Tvååker
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Ersättare:
o Hans Johansson, Kungsbacka
§ 14
Val av ledamöter och ersättare i förtroenderådet
För året är antalet ledamöter i förtroenderådet minskat till 2 ordinarie och 2 ersättare.
Beslutar föreslå att förtroenderådet skall bestå av …
Ordinarie:
o Henrik Oretorp, Getinge
omval
o Karin Åkesson, Långaryd
nyval
Ersättare:
o CK ordf. Ann-Sophie Cordes, Steninge
nyval
o CUF, Malin Forsberg, Halmstad
nyval
§ 15
Val av representant i Centerkvinnornas distriktsstyrelse
Beslutar föreslå Gudrun Pettersson, Våxtorp, att ingå som representant i CKs
distriktsstyrelse.
§ 16
Val av representant i CUF:s distriktsstyrelse
Beslutar föreslå Jenny Axelsson, Halmstad, att ingå som representant i CUFs
distriktsstyrelse.
§ 17
Val av 11 ombud och 11 ersättare till partistämman
Beslutar föreslå följande att vara ombud på partistämman …
o Maria Larsson, Okome
o Anna Roos, Långaryd
o Christofer Bergenblock, Träslövsläge
o Henrik Arnesson, Kungsbacka
o CK - Ann-Sophie Cordes, Steninge, CK
o CUF - Malin Forsberg, Halmstad, CUF
o Christian Persson, Tvååker
o Jenny Axelsson, Halmstad
o Tore Holmefalk, Glommen,
o Gudrun Pettersson, Våxtorp
o Henrik Oretorp, Getinge
Beslutar föreslå följande att vara ersättare till ombud på partistämman. Ersättare kallas
in i nämnd ordning ...
1. Victor Rundqvist, Halmstad
2. Jan-Erik Lind, Kungsbacka
3. Majvor Persson, Laholm
4. Eva Pehrsson Karlsson, Väröbacka
5. Shlomo Gavie, Årstad
6. Anna Karin Gustafsson, Tvååker
7. Emilia Lindgren, Varberg, CUF
8. Daniel Boman Ivarsson, Skrea, CUF
9. Stig Agnåker, Falkenberg
10. Karin Åkesson, Långaryd
11. Erling Cronquist, Laholm
§ 18
Val av ledamot i Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse 2018
Beslutar föreslå att Distriktsstyrelsen tillsätter ledamot i SVs avd. styrelse och att det är
ordf./ledamot i utb. sektionen som väljs.
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§ 19
Val av 10 ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2018
Beslutar föreslå följande att vara ombud på Studieförbundet vuxenskolans
avdelningsstämma 2018 …
o Shlomo Gavie, Årstad
o Annette Ivarsson, Fegen
o SvenAnders Svensson, Tvååker
o Helen Andersson, Grimmared
o Monica Hansson, Årstad, CK
o Kerstin Angel, Falkenberg, CK
o Göran Karlsson Väröbacka
o Eva Persson, Åsa
o Majvor Persson, Laholm
o Emilia Lindgren, Varberg, CUF
§ 20
Val av 2 ombud och 2 ersättare till Bygdegårdarnas distriktsstämma 2018
Beslutar föreslå följande ombud till Bygdegårdarnas distriktsstämma 2018 …
Ordinarie:
o Inger Karlsson, Ullared
o Göran Karlsson Väröbacka
Ersättare:
o Majvor Persson, Ränneslöv
o Maria Tagesson, Getinge
§ 21
Övrigt
Konstaterar att det gick att få ihop detta arbetet och att alla föreslagna är vidtalade.
Det är svårt att rekrytera till uppdrag som ombud när stämmor är nästkommande år.
Varför vi föreslår distriktet att se över förfarandet så att tex styrelsen eller av styrelsen
delegerad kan utse representanter till dessa. Detta året var det till SVs stämma och
Bygdegårdarnas.
§ 22
Avslutning
Vi tackar varandra för ett gott arbete och konstaterar att vi är flera som kommer att
delta på distriktsstämman 1:a april.

Agneta Åkerberg
Ordförande och sekreterare

Jimmie Tschander
Justerare
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